
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/1546/2020, de 26 de juny, per la qual es prorroga la vigència de diverses resolucions de
l'àmbit de l'economia social, relatives a les mesures de flexibilització d'actuacions subvencionades per
pal·liar els efectes de la COVID-19.

El 25 de març de 2020 es va publicar el Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei
7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures
complementàries.

L'article 5.1 del Decret llei esmentat disposa que els òrgans concedents de subvencions i ajuts poden adoptar
mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb
relació a les condicions que estableixen les bases reguladores i les convocatòries del seu àmbit competencial,
amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist
afectades pel context generat per la COVID-19 o per les mesures per combatre-la.

En aquest sentit, s'han dictat resolucions per mitjà de les quals s'adopten mesures de flexibilització relatives a
actuacions subvencionades de diverses convocatòries d'ajuts i subvencions que són competència de la Direcció
General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, vinculades a l'estat d'alarma declarat mitjançant
el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Malgrat que l'estat d'alarma ha deixat de ser vigent i que s'han adoptat diverses mesures per pal·liar els
efectes de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19, es preveu que aquests efectes
s'estendran, com a mínim, fins ben entrat l'exercici 2021 i que el ritme de recuperació de l'activitat de les
entitats beneficiàries de les subvencions serà lent, fet que els impedirà la consecució total dels objectius i de
les actuacions subvencionals.

Per tot això, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona del Decret llei 26/2020, de 23 de
juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa,

 

Resolc:

 

—1 Prorrogar, fins al 30 de juny de 2020, les mesures de flexibilització de les actuacions subvencionades,
adoptades mitjançant la Resolució de 30 de març de 2020 del director general d'Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives, que va ser publicada al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya en la mateixa data, amb relació a la convocatòria de l'any 2019 de les subvencions per a la
realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb
discapacitat o trastorns de la salut mental, que es van convocar mitjançant la Resolució TSF/1301/2019, de 9
de maig (DOGC núm. 7876, de 16.5.2019, ref. BDNS 454897).

 

—2 Prorrogar, fins al 30 d'abril de 2021, les mesures de flexibilització de les actuacions subvencionades que
estableix la Resolució TSF/981/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten mesures extraordinàries i de
flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/928/2020, de 20 d'abril, per la
qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense
ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la
renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), derivades de les mesures
adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (DOGC núm. 8131, de 12.5.2020).

 

—3 Prorrogar, fins al 30 de juny de 2021, les mesures de flexibilització de les actuacions subvencionades que
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estableix la Resolució TSF/982/2020, de 8 de maig, per la qual s'adopten mesures extraordinàries i de
flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la
qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i
suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (DOGC
núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 (DOGC núm. 8131, de 12.5.2020).

 

—4 Prorrogar, fins al 31 de desembre de 2020, les mesures de flexibilització de les actuacions subvencionades,
adoptades mitjançant la Resolució de 7 de maig de 2020 del director general d'Economia Social, el Tercer
Sector i les Cooperatives, que va ser publicada al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya el 8 de maig de 2020, amb relació a la convocatòria per a l'any 2020 de les subvencions destinades
a la realització d'accions de les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament
personal i social de les persones amb discapacitat d'especial dificultat contractades en els centres especials de
treball (Resolució TSF/710/2020, de 5 de març, ref. BDNS 499476).

 

—5 Aquesta Resolució té efectes des del 20 de juny de 2020.

 

—6 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el
secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes, a comptar de
l'endemà de la data de la seva publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de juny de 2020

 

Josep Vidal i Fàbrega

Director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

 

(20.182.053)
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